
Lietuvių Rymo-Katalikų Pilnųjų 
Blaivininkų Susivienijimo 

Amerikoje Seimas, 
Waterbury, Conn. 

Lietuviškoje šv. Juozapo 
bažnyčioje iškilmingai atlai- 
kius tai intencijai šv. Mi- 

šias, gerbiami seimo delega- 
tai susirinko šv. Juozapo 
parapijinėj svetainėj, kur 

vietinis klebonas, kun. P. 

JSaurusaitis, trumpai pra- 
kalbėjęs apie pilnosios blai- 

vybės reikalingumą Ameri- 
kos lietuvių tarpe, atidarė 

1-mą L. R. K. P. B. A. S. 

seimą. Seimo vedėju vien- 
balsiai išrinkta kun. F. B. 

Serafinas iš Ckicago, III. 

Kun. Serafinas sutinka ves- 

ti seimą ir karštai prakal- 
ba taippat apie pilnosios 
blaivybės naudingumą; pa- 
lytėdamas visus luomus, 
abelnai nupeikia ir pasmer- 
kia girtybę, nei kiek nepa- 

girdamas kaip susilaikan- 

čius, taip ir laikinius gir- 
tuoklius. 

Seimo raštininku vienbal- 
siai išrinkta Juozas Kovas 

iš Waterbury, Conn. 
Išviso seiman pribūta aš- 

tuoniolikos delegatų. 
Kun. F. B. Serafinas sei- 

mui praneša, kad jis yra at- 

važiavęs kaipo delegatas 
nuo septynių Ckicagos lie- 

tuvių kunigų, kurie prita- 
ria pilna j ai blaivybei ir sto- 

ja pilnosios blaivybės pla- 
tintojais. Skaitoma jii pa- 
rasai: kun. A.. Ežerskis, 
kim. M. Krušas, kun. N. 

Lukošius, kun. Gadeikis, 
kun. A. Briško, kun. A. Sta- 

niukynas ir kun. P. B. Se- 
rafinas. 

Perduota seimui laiškas 
nuo kuopos pilnųjų blaivi- 

ninkų Visų Šventų parapi- 
jos Chicago, Ilk, kaipo pris- 
tojančios prie pilnųjų blai- 

vininkų. Po laišku seka 

kuopos viršaičių parašai: 
kun. F. B. Serafinas, A. 

Pocius, B. Šimkus. 
Kun. P. Saurusaitis per- 

skaito laišką, prisiųstų sei- 

mui nuo lietuvių klierikų 
šv. Cirlliaus ir Metodo se- 

minarijos Orckard Lake, 
Mieh. Laiške išreikšta 
karšti linkėjimai geriausių 
pasekmių pilnajai blaivybei 
ir dabartiniam pilnųjų blai- 

vininkų seimui; seka para- 
šai:: P. Lapelis, V. Kar- 

kauskas, J. Sauris, I. Va- 

lančiunas, L. Kavaliauskas, 
P. Karolius. 

Perskaityta telegramai: 
1) Lai gyvuoja pilnoji 

blaivybė: kun. M. Pankaus- 
kas. (Telegrafuoja būda- 
mas Brooldyn’e, N. Y.). 

2) Lietuvių Pilnųjų Blai- 

vininkų seimui. Tegyvuoja 
pilnoji blaivybė. Kuoge- 
riausios kloties seimui ir jo 
vedėjams, lietuviams pil- 
niems blaivininkams. V. 

Karkauskas, Orchard Lake, 
Mieli. 

Antroji sesija. 
Kun. P. Saurusaitis pa- 

siūlo peržiūrėti įstatus 
Amerikos Rymo-Katalikų 
Lietuviu Pilnųjų Blaivinin- 
kų Sąjungos, išleistus Wa- 

terbury, Conn. Priimta 

peržiūrėti visus įstatų dės- 
nius skaitant: kas reiks — 

priimti, pataisyti, išbraukti 
ir naujai pridėti. P. Anta- 
navičia įneša, kad vardą 
“Sąjunga” perkeisti kitu 
kokiuo vardu. Kun. Pet- 
rauskas įnešimui pritaria; 
daugitma balsų patvirtina; 
pirmsėdis liepia rinkti var- 

dą. J. Kovas pasiūlo tokį 
vardą: Lietuvių Rymo-Ka-j 
talikų Pilnųjų Blaivininkų' 

Amerikoje Susivienijimas. 
Tokis organizacijos vardas 
priimta. 

Toliau nutarta. Draugi- 
jos mieris yra platinti pil- 
nąją blaivybę tarpe lietuvių 
Rymo-Katalikų, skelbti do- 
rą, tėvynišką meilę, artymo 
meilę, apšvietimą ir bendrą 
savitarpinę dvasišką bei 
kūnišką pašalpą. 

(Pasarga. L. R. K. P. 
B. A. S. turi už globėją Ma- 
riją Dievo Motiną Sopulin- 
gą. Metinės šventės: trečią 
rugsėjo mėli. sekmadienį ir 
pėtnyčioje prieš Verbų 
sekmadienį). 

L. R. K. P. B. A. Susi- 
vienijimo veikimo ribos: 

Jungtiniai Amerikos Vals- 
čiai ir Kanada. Jei seimas 
nutars išsiimti earterį, tai 
pirmiausiai tokis reikia išsi- 
imti Connecticut valstijoj. 
Bažnytinės vyriausybės už- 
tvirtinimas taippat reikia 

gauti nuo Hartford’o, Conn. 
vyskupo. 

L. R. K. P. B. A. busivic1 

nijimas laikys savo mieriu 
platinti gerus laikraščius ir 
knygas, ypač apie blaivybę 
ir katalikystę, steigti kny- 
gynus, rengti pasilinksmi- 
nimus, spektaklius, koncer- 
tus ir t. p., visokiais budais 

užbėgant kelią girtybei. 
L. R. K. P. B. A. Susiv. 

— yra sujungimas daugelio 
draugijų, kurios yra arba 
ateityje bus sutvertos. 

Prie draugijų — kuopų 
gali prigulėti asmenįs viso- 
kio luomo, visokio amžiaus, 
vyrai ir moteris, bet išpa- 
žinantieji Rymo-Katalikų 
tikėjimą ir jį pildantieji. 

Narys, persikeliantis iš 
vienos kuopos kiton, turi 

pasirūpinti kuopos viršaičių 
paliudijimą. 

Jei kuri kuopa sumažėtų, 
norintieji nariai gali pereiti 
prie kitos kuopos. 

Kuopos tur teises (jei jos 
norės) sutverti, pašalpos li- 

goje skyrių (centras tuomi 

neužsiims), bet jei narys ne- 

pildo savo priedermių, tai 
nustoja ir savo teisių ir pa- 
šalpos. 

Centro ir kuopij viršinin- 
kai turi būti teisingai ren- 

kami. 
Jei kuri kuopa nori, gali 

prigulėti prie amerikiečių 
pilnosios blaivybės unijos: 
tai darytų dėl. susistiprini- 
mo katalikiškoj organizaci- 
joj. Kuopos kas mėnesis 
toj intencijoj pasiskirs šv. 
Mišias (jei gali — užsiper- 
ka) ir jų klauso stiprinda- 
miesi šv. Eukaristija, su tik- 
slu pilnosios blaivybės pra- 
platinimo. 

Visi nariai savo pasielgi- 
muose turi rodyti kuogra- 
žiausią pavyzdį. 

Vietinės kuopos kas mė- 
nesis laiko savo susirinki- 
mus; susirinkimuose taria- 
masi apie tolesnį pilnosios 
blaivybės platinimą; svars- 

toma pereito mėnesio reika- 
lai; reikale renkama atsto- 
vai į abelnus artimesnių 
kuopų atstovų susirinki- 
mus, kuriuose svarstoma 

blaivybės platinimas ir ko- 
vojama su girtybe per vie- 
šas prakalbas. 

Trečioji sesija. 
Svarstoma apie pomirti- 

nę. Kun. Serafinas pomir- 
tinę nupeikia, esą gyvam 
žmogui pomirtine nereika- 
linga. J. Kovas tvirtina 
taippat, kad pomirtinė ne- 

reikalinga, kadangi tam 
tikslui yra viena katalikiš- 
ka organizacija — Susivie- 
nijimas Lietuvių-Rymo-Ka- 
talikų; norintieji gauti po- 
mirtinę, gali ten prigulėti. 
Kalba ir kiti delegatai. 
Nutarta organizacija palikti 
be pomirtinės. 

Kiekviena kuopa į centro 
išdą moka duoklę nuo kiek- 
vieno nario po 10 eentų į 
metus. Kuopa pagal savo 

norą ar surenka nuo narių 
po 10 centų, ar išmoka iš 
savo išdo, ar kitokiuo bu- 
du tą duoklę surenka. 

Mokestis į centro išdą tu- 
ri būti prisiųsta sausio mė- 

nesyje. 
Kuri kuopa neprisiųstų 

metinės mokesties paskirta- 
me laike, — nustoja teisių 
taip ilgai, kol neatsilygina. 

Sudėtas turtas eis labda- 
ringiems darbams, pilnosios 
blaivybės platinimui, išleidi- 
mui tam tikslui knygų ir tt. 
Seimas nutars, kokiam tiks- 
lui pavesti kurią turto dali. 
Be seimo niekas negali tur- 

tą eikvoti. 
L. R. K. P. B. A. Susivie- 

nijimas priima aukas nuo 

visokių organizacijų ir pa- 
vieniu asmenų. 

Tšdįninkąs turi užsistaty- 
ti $100 kaucijos. Pasididi- 
nus išdui, didiusis ir kauci- 

ja, pagal seimo nutarimą. 
Centralinė valdyba išduos 

raportą apie kuopų stovį, jų 
veiklumą ir savo darbus. 

Nusiųstas telegramas Šv. 

Tėvui, prašant palaiminimo. 
Nutraukta L. R. K. P. B. 

A. S. pirmo seimo delegatų 
fotografija. 

Ketvirtoji sesija. 
Sutaisymui L. R. K. P. 

B. A. S. įstatų išrinkta ko- 

misija: kun. F. B. Serafinas; 
kun. A. Staniukynas, kun. 
M. Krušas. 

Organu apsirinkta laik- 
raštis “Šviesa”, kuris nuo 

Naujų Metų kas mėnuo bris 
leidžiamas kun. P. Sauru- 
saičio, Waterburv, Conn.; 
nariams kainuos 50 centų į 
metus. 

Apie čarterį turi pasitei- 
rauti (o jei bus proga ir iš- 

imti) tam tikslui išrinkta 

komisija: kun. P. Saurusai- 
tis, J. Kovas, S. Bundzcvi- 
eia. 

Renkant atstovus į seimų, 
didesnės kuopos gali siųsti 
nuo kiekvienos dešimties na- 

rių po vienų atstovų; jaigu 
kuopa turi mažiau kaip de- 

šimtį narių, tai taippat ga- 
li seiman siųsti vienų atsto- 

vų. 
Seimai bus visados laiko- 

mi rugsėjo mėnesį. 
Jei kuris viršininkas po 

savo išrinkimui netikusiai 

užsilaikytų, o ypačiai girtuo- 
kliautų, — rinkimus reikia 
atkartoti. 

Nariams drūčiai uždraus- 
ta šelpti smukles kokiuo 
nors budu: ar pasirašant 
joms ant aplikacijų, ar tam 

panašiai. 
Visus kitus likusius dės- 

nius sutvarkyti fam tikslui 

paskirta komisija. 
Ateinančiais metais sei- 

mas nutarta laikyti mieste 

Chicago, III. 

Penktoji sesija. 
Renkama centro valdyba, 

kurion kuone vienbalsiai 
išrinkta šie asmens: pirm- 
sėdžiu kun. F. B. Serafinas 
iš Chicago, UI., I vice-pirm. 
kun. A. Petrauskas iš Ne- 
wark, N. J., II vice-pirm. 
P. Lapelis iš Orchard Lake, 
Mieli., dvasišku vadovu kun. 
P. Saurusaitis iš Waterbu- 

ry, Conn., sekretorium J. 
Kovas iš Waterbury, Conn., 

'Antrasis lietuvių laikraštininkų suvažiavimas, atsibuvęs šiemet Scrantone, Pa. Iš kairės dešinėn pir- 
moji eilė: J. Hertmanavičius, J. Vanagaitis, d-ras Šliupas, V. Račkauskas, J. Sirvydas; antroji viršutinė 
eilė: P. Brandukas, St. Tananaviee, J. Paukštis, V. Stagaras ir A. Lalis. 

kasierium S. Bundzevičia iš 
TVaterbury, Conn., išdo glo- 
bėjais: A. Maliiiauskiutė ir 
■J. Ant ana viela’. 

Pirmsėdis užklausia dar. 
kas turi ką patempti, ar 

įnešti. P. Poškus pataria 
palikti visą kitą įstatą su- 

tvarkymo komisijai. Tą pa- 
tarimą patvirtina pp. Pabi- 
lionis, Tuokus ir kiti. 

Kun. Petrauskas klausia, 
kas daruti su tais/ kaip va 

ją kuopoj esančiais keletą 
narią tik tvarkiai susilai- 
kančiais, bet ne pilnais blai- 
vininkais. Pirmsėdis pra- 
kalba, kad tokie nariai, pa- 
matę šiuos nutarimus, gal 
paliks pilnais blaivininkais, 
už ką jiems bus garbė. 

Pirmsėdis širdingai dėko- 

ja delegatams už mandagą 
užsilaikymą bei prakilnias 
mintis ir kviečia toliau taip 
jau karštai kovoti prieš gir- 
tybę. Visi delegatai susto- 

ję išreiškė padėką. 
Pirmsėdis dar kartą už- 

klausė, ar jau viskas už- 

baigta. Delegatai išsireiš- 

kė, kad jaigu kas pasirodys 
šiame seime pamiršta, tai 
bus patobulinta ateinan- 
čiuose seimuose ir susirinki- 
muose. 

Seimas užbaigtas malda. 

Šis pirmas L. R. K. P. B. 

A. Susivienijimo seimas bu- 
vo vien tik privatiškai su- 

kviestas tų asmenų, kurie 

buvo prielankus pilna j ai 

blaivybei. 51 

Seimo Raštininkas, 
Juozas Kovas. 

Waterbury, ĮGįomi., 23 d. 

rugsėjo, 1911. Šiandie ga- 
vom žinią telefonu nuo 

Hartford’o yyskup0 J* J* 
Nilan’o, kad Šy, Tėvas pri- 
siuntė apaštališku palaimi- 
nimą, kurio prašėme sere- 

doj seimo sesi joj. Gavę žo- 
džius Šv. * Tėvo prisiusime 
kitu kartu. J. Kovas. 

ŠIS-TAS. 

Motina žemė, regis, iš 
rūstumo ant savo žmonių 
tankiai ima drebėti. Ma- 
tomai, žmonių skruzdyne 
sugyvenimas yra nelabai 
koksai, jei penėtoja ir ne- 

šiotoja ant savo vaikų ima 

rustinties. Negana to. Ne- 
puriose vietose atvėrė savo 

gerkles, arba ugnekalnių 
kraterus, ir verčia ant že- 
mės paviršiaus su didžiau- 
siu griausmu ugnį, ištir- 
pintus metalus ir karštus 
pelenus. Ugninė lava upė- 
mis liejasi ir pakeliui viską 
naikina. Iš telegramų ten- 
ka patirti, jogei kalnas Et- 
na tokiųo budu andai buša- 
vęs, aplink save viską nai- 
kindamas. Senas ugnekal- 
nis Vezuvius taippat ret- 
karčiais sujunda ir jo viduj 
ima barbti kaip kokioj pra- 
garo kalvėj... Kiti ugne- 
kalniai ir-gi apie save duo- 
da žinoti, retkarčiais su- 

purto žemes pamatus, ta- 

rytum, senoji- žemelė, žmo- 
nių maitintoja, ims ir su- 

truks į kelias dalis ir išsi- 
skirstys plačioje erdvėje. 

Bet negeriau veikiasi ir 
ant žemės paviršiaus, kur 
visomis spėkomis kaunasi 

tarp savęs tautos, vienos ki- 
tas draskydamos ir rįda- 
mos. Ir čionai ant ugne- 
kalnių pavyzdžio veržiasi 
nesupančiuoti žmonių gei- 
duliai, kurių išsiveržimai 
paskubina anomalinius 
santykius, kokie viešpatau- 
ja daugumoj šalių. 

Ypatingai pastaromis ke- 
liomis savaitėmis ginčų tarp 
tautų išsiveržimai darosi 
vis skaitlingesni ir iš visur 
girdima prisiartinanti baisi 
audra, kuri vienu užsimoji- 
mu gali pagimdyti greitą 
visame sviete perversmę. 
Yostik nutilo smarkios 
riaušės Francijos vynynuo- 
se ir ant visų toj šaly gele- 
žinkelių, kur vyriausybė 
toms riaušėms energiškai 
padarė galą, netrukus tas 

pat atlošta ir Anglijoje ant 

geležinkelių ir dokuose, kur 
net darbininkų kraujas iš- 
lieta pastariesiems susirė- 
mus tai vienur, tai kitur su 

kariuomene. Prie to trultš- 

mingo koncerto reikia pri- 
skirti ir revoliuciją Mek- 
sike, kuri išgujo preziden- 
tą Diazą ir dar ten nesu- 

laukta galutinos ramybės; 
reikia priskirti ir Portuga- 
lijos kruviną revoliuciją, 
kur jaunas karalius Manu- 
elius neteko sosto, o šimtai 
žmonių savo gyvasties. Ir 

ligšiol tenai dar nesama ra- 

mybės ir laukiama kontr- 
revoliucijos, kurią, stengia- 
si pakelti monarchistai, 
kad išnaujo atmušus kara- 
liui sostas ir tuo pačiu žy- 
giu panaikinus respubliką. 
Toliau seka judėjimai, išsi- 
veržimai ir kovos įvairiose 
mažesnėse centralinės ir 

pietinės Amerikos respubli- 
kose; kruvini susirėmimai 
liž valdžią Persijoje ir Mo- 
rokke, o pastarosios dienos 
atnešė mums žinias apie di- 
deles straikerią riaušės Ir- 

landijoj; apie kovą darbinin- 
ką skurdžią prieš brangu- 
mus valgią Franeijoj, Aus- 
trijoj ir net Jungtiniuose 
Amer. Valsčiuose. 

O ant Franci jos ir Vo- 
kietijos pasikabino juodi 
karo debesiai ir nors iš pa- 
žiūros ten yra ramu ir di- 

plomatija iš abiejų pusių 
stengiasi tuos debesius iš- 

vaikyti, teciau rytdienis to- 
se viešpatystėse nepatikrin- 
tas; nes kas valandėle ten 

gali išsigirsti kanuolių 
griausmai už syetimų gerą, 
už... Morokko. 

O čia delei didesnės ne- 

laimės, ar tai gal gyventojų 
gerovės, užgimė smarkus 
bruzdėjimas Ispanijoje ir 

lengvu budu gali nuo sosto 
nutrenkti karaliukų Alfon- 
sų. Tomis dienomis visoj 
Ispanijoj konstitucija pa- 
dėta ant šalies ir apskelbta 
karo stovis, žodžiu tariant 
šalis pateko į revoliucijos 
pirmų fazų. Išpradžių di- 
desniuose miestuose ėmė 
straikuoti darbininkai, vy- 
riausybė iš to visko ėmė 

krėsti juokus; bet laikui 
slenkant darbininkų nepa- 
kakinimai nuolat didinosi ir 
pereitoj savaitėj visoj šaly 
•revoliucija kaip ugnekalnis 
išsiveržė. Ir labai greitai 
žmonių minios gali sudras- 
kyti sostų ir iš monarchijos 
padaryti respublikų. 

Ir tatai nestebėtina, jo- 
gei senoji žemelė iš rūstumo 
ant godišių dreba, kadangi 
tie godišiai gailisi darbinin- 
kams duonos, valgio, kad 
tuo tarpu žemė išduoda pa- 
kaktinai vaisių, yra didžiai 

turtinga, galinti tris kaitusi 

didesnį gyventojų skaitlių 
ant savo krutinės išmai- 
tinti. 

Ir, regis, labai prastai 
sviete dedasi, jei jau ir pa- 
tįs amžinai mieganti Chinai 
ima krutėti, kur taippat 
kruvini judėjimai vis tan- 
kiau atkartojami, kas gali 
persikeisti į kraujo klanus, 
kokių tenai nekados dar ne- 

buvo matyta. Galima *akyt;w 
visose viešpatystėse nepa- 
sikakinimai. auga ir sviete 
laukiama ko tai nepapras- 
to. Juk ir toj pačioj auksu 
ir pramone pagarsėjusioj 
Amerikoj, ypač Jungtiniuo- 
se Amer. Valsčiuose, iš die- 
nos dienon santykiai darosi 

nepakeliamais. Vienos va- 

gystės ir šelmystės, darbi- 

ninkų išnaudojimai ant 
kiekvieno žingsnio, trustų 
godumas, valgių brangu- 
mas, gyventojų nepasikaki- 
nimai — tas viskas liudija, 
jogei ir čionai laukiama 
riaušių, pramanoma sumiši- 
mai ir baisiausioji audra. 

O visur vis, abelnai 
imant, kovojama už kąsnį 
duonos. 

Ir nestebėtina, kad seno- 

ji musų maitintoja žemelė 
dreba... 

Musų vyrai. 
— Negaliu permainyti to 

Putpelio! Pati nuo jo pa- 
bėgo, o jis pats dabar lan- 

džioja it kokia sloga. 
— Kadangi telegramų 

jam pranešė, jogei ji sugrįž- 
tanti. 

Atsimokėjo. 
Vaistų sankrovon ateina 

virviij dirbėjas ir reikalau- 

ja arseniko. 
— Kam jums reikalingas 

arsenikas ? — klausia vaisti- 
ninkas. 

— Dažui. 
— Ne, to a a tamstai ne- 

galiu parduoti, nes galėtum 
nusinuodyti. 

Praslinkus kelioms die- 
noms vaistininkas pasiuntė 
savo tarnų pas virvių dir- 

bėjų nupirkti kelias virves; 
ale šisai liepė tarnui savo 

ponui pranešti, jogei nega- 

lįs virvių parduot, nes jo 
ponas gali pasikarti. 


